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Plats och tid   Paletten, augusti, tisdag 14, kl.16.00 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Anders Lennse, kaplan 

Marianne Claesson  

Iréne Englund  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm    

Conny Karlsson 
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén  

Maria Özgun Karlsson, anm. frånv. 

Birgit Zolkos, frånv. 

Adjungerade  

 

Inledning                                           § 53-2018 

                                                            Kaplan inleder mötet med text ur Rom. brevet 14:17-19, samt Herrens bön. 

Öppnande § 54-2018 

 Ordförande öppnar mötet samt hälsar välkommen.  

Justering § 55-2018 

 Beslut att utse Gunvor Lundholm till att justera protokollet.  

Fastställande av dagordning § 56-2018 

 Dagordningen fastställs med tillägg till Övrigt av b) Minnesgåva  samt c) 

Kyrktrappan. 

Föreg. protokoll 2018-05-29 § 57-2018 

 Gudstjänstplan och kollekt godkänns och läggs till handlingarna. 

Gudstjänster § 58-2018 

Höstprogrammet utkommer den 23 augusti. Skerike kyrka och Paletten, 

s.35-36 i stora foldern. 

Församlingskollekter                       § 59-2018 

 Tillfaller enligt schema: 19 augusti Stiftsgården i Rättvik, 16 september 

Världens barn, Julnattsmässa 23/12, Stiftsgården i Rättvik, Nyårsafton 

Stadsmissionen.  

 Lördag, den 3 november, Minnesgudstjänst i Skerike kyrka är rikskollekt. 

Beslutas att frivillig gåva i samband med kaffeserveringen i prästgården 

skall ingå i kollekten.  

 Söndag, den 2 december, Adventsgudstjänst, i Skerike kyrka är rikskollekt. 

 I samband med kollektgåva är ”Swish” efterfrågad av kyrkobesökare. 

Beslutas att uppdra till kaplan på pastorala mötet, område Norr, om 

samordning av ”swish” i pastoratet. 

 

Förändring av församlingsgränser § 60-2018 

 Förslag från valnämnden till handlingarna. 

Församlingsinstruktionen, Remiss § 61-2018 
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 Inget att invända mot den pastorala instruktionen. 

Rapporter                                          § 62-2018 

a) Gudstjänstgruppens arbete; Agendor för Gudstjänstgrupper är 

utarbetade.  

b) Presidiegruppsmötet i Gideonsbergskyrkan, 5 juni; Kaplan och 

sekreterare rapporterade från mötet.   

c) Fastighet och länsstyrelsen, 20 juni, elektrifiering av takkronor mm; 

Ordförande Britas Lennart Eriksson, Marianne Claesson från FR, 

personal från länsstyrelsen, fastighetschef Eva Karlin samt fastighets 

ingenjör deltog på mötet. Inga hinder för elektrifiering av kandelabrar 

och takkronor föreligger. – Ett bra möte! 

d) VLT-Idag, inga kyrkliga aktiviteter publiceras från och med 25 juni. 

Gemensam broschyr för hela pastoratet samt ”kyrkoguide app.” kan 

nedladdas för information.  

e) Vallbydagen, 16 september; Dagen inleds med Gudstjänst kl.10-11. 

Därefter olika arrangemang på området, där församlingen medverkar, 

kl.12-15. 

Övriga frågor                                    § 63-2018 

a) Presidiegruppsmöte, tisdagen den 11 september, kl.18m, fika serveras 

kl.17.30, i Önsta kyrka. 

b) Minnesgåva i samband med kyrkoherde emeritus Lars Johanssons 

bortgång; Förslag att medel tillskjuts den Lutherska kyrkan i Tanzania, 

till minne av Lars Johansson. Kaplan får i uppdrag att kontakta PO-

chefen Stefan Dalevi angående krans mm. 

c)  Kyrktrappan, städning efter förrättningar i Skerike kyrka? Har tagits 

upp på FR och diskuterats. 

Nästa sammanträde                         § 64-2018 

 Tisdagen den 30 oktober kl.16.00 i Skerike prästgård. 

Avslutning                                         § 65-2018 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet Iréne Englund    

 

Ordförande  Britas Lennart Eriksson 

 

Justerare Gunvor Lundholm 



  Dagordning 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2018-08-14, kl.16.00 § 53 § 65 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

                                     

                              

 

 


